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لمحفظة "جمف كابيتال" تفتتح  مقرها  التابعةشركة "سي دبميو بي ليغل" 
 الجديد في سوق أبوظبي العالمي

 األسواق الناشئةمنصة المثالية لمنمو في ال سوق أبوظبي العالمي
 

أعمنت "جمف كابيتال"، إحدى الشركات الرائدة في مجال االستثمارات البديمة في   -( 4244يناير  42 –)أبوظبي 
 Cedar Whiteمنطقة دول مجمس التعاون الخميجي وآسيا، اليوم أن شركة "سيدر وايت برادلي ليغل ليمتد" )

Bradley (CWB) Legal Limited )ظبي. وقد افتتحت مقرها الجديد في أبو محفظتها االستثمارية قد ل تابعةال
أعمالها من أحد أكثر المراكز المالية العالمية جاذبية  ي لمزاولةحازت الشركة عمى رخصة من سوق أبوظبي العالم

وتيسيرًا وابتكارًا. وجدير بالذكر أن "سيدر وايت برادلي" هي من كبرى الشركات القانونية العاممة في مجال استشارات 
  . بمداً  44ر أعمالها في الممكية الفكرية في المنطقة حيث تباش

صرح الدكتور كريم الصمح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في "جمف كابيتال": "إن سوق أبوظبي العالمي هو 
محفظتنا المنصة المثالية لمنمو في عموم آسيا وفي التابعة ل ‘سي دبميو بي’لشركة مركز مالي عالمي المستوى يتيح 
اآلن بتواجدها في سوق أبوظبي العالمي، في موقع ممتاز ‘ سيدر وايت برادلي’األسواق الناشئة. وقد أصبحت 

مكنها من التوسع في األسواق المجاورة، وباألخص في أسواق كومنويمث الدول المستقمة واألسواق اآلسيوية ي
عالمية رائدة  شركاتتطوير في عامًا خمسة عشرة   يمتد عمى مدىطويلً  اً باع‘ جمف كابيتال’تمتمك واإلفريقية.  

مؤهمة لكي تصبح رائدة في األسواق ‘ سي دبميو بي’انطلقًا من دولة اإلمارات العربية المتحدة ونحن نعتقد أن 
في سوق أبوظبي العالمي هو منصة االنطلق المثالية  الناشئة في مجال خدمات الممكية الفكرية. ومقرها الجديد

 لهذا التوسع الطموح حول العالم."
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سيدر ’جمعة الهاممي، رئيس االستراتيجية وتطوير األعمال في سوق أبوظبي العالمي: "نحن نرحب بشركة  وعمق
مل أن تستمر الشركة في أفي سوق أبوظبي العالمي ون‘ جمف كابيتال’لمحفظة التابعة ‘ ليغل ليمتد وايت برادلي

االزدهار وأن تضيف إلى حيوية سوق أبوظبي العالمي. وبفضل خدماتها في مجال براءات االختراع وخدمات 
ورواد األعمال من بموغ في تطوير مسارات تمكن الشركات ‘ سي دبميو بي’التسويق، فإننا نتطمع ألن تسهم 

 تطمعاتهم."

موقع استراتيجي في قمب الممر الذي يصل الشرق بالغرب حيث يربط تتميز بجدير بالذكر أن سوق أبوظبي العالمي 
بين االقتصادات والمناطق الزمنية ويوفر الموقع المثالي لكي تباشر الشركات والمؤسسات المالية عممياتها العالمية 

 وتستفيد من كبرى فرص النمو.

أبوظبي  ن الفتتاح مقرنا فيرادلي": "إننا متحمسو "سيدر وايت بلشركة عمق السيد حميم شحاده، الرئيس التنفيذي 
العالمي. وهذا منعطف فارق بالنسبة لشركتنا وهو يأتي في وقت  صعيدكخطوة أخرى لتحقيق خططنا لمنمو عمى ال

فحسب، بل هام في مرحمة نمونا. ودولة اإلمارات المتحدة ليست ثاني أكبر اقتصاد واألكثر تطورًا في منطقة الخميج 
تها أبوظبي مدينة تقع عند مفترق الطريق بين الشرق والغرب. نحن ننوي االستفادة من البنى األساسية ن عاصمإ

لسوق أبوظبي العالمي من أجل المضي قدمًا في توسعنا في األسواق الناشئة، بما في ذلك في كومنويمث الدول 
فريقيا، ولتقريبنا بدرجة أكبر من تحقيق هدفنا لكي  نصبح الشركة الرائدة عالميا في األسواق الناشئة المستقمة وآسيا وا 

في مجال الممكية الفكرية. إن اإلصلحات القانونية الشاممة التي أعمن عنها مؤخرًا في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، بما في ذلك في مجال تشريعات الممكية الفكرية، شكمت أكبر إصلحات تشريعية تشهدها البلد في 

 متد لخمسين عامًا وهي تؤكد عمى رجاحة اختيارنا ألبوظبي ولسوق أبوظبي العالمي."تاريخها الم

كيان مسجل شامًل بعض أكبر  2512ق أبوظبي العالمي يضم أكثر من المركز المالي الرائد، فإن سو  هاعتبار ب
والمؤسسات وشركات  المؤسسات المالية والمصارف والشركات االستثمارية وشركات إدارة الصناديق ومراكز الخزينة

والشركات األخرى من الخاصة باألعمال الطاقة وشركات التكنولوجيا وشركات التكنولوجيا الناشئة وشركات الخدمات 
  المنطقة ومن حول العالم.
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تقدم "سيدر وايت برادلي" خدماتها لقائمة طويمة من الشركات العالمية والتي تضم العديد من أكبر وأشهر العلمات 
 التجارية في العالم، وذلك في أمور تتعمق بالممكية الفكرية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

 -انتهى  -

 نبذة عن "جمف كابيتال" 

في قطاعات متخصصة تتمع بوعي اجتماعي كبير وبخبرة استثمارية تمتد ألكثر من رائدة في إدارة األصول البديمة شركة "جمف كابيتال" هي 
وتتعاون الشركة مع رواد أعمال نشطين والتطوير العقاري.  رأس مال النمو الممكية الخاصة و سيوية في مجال األسواق اآلفي رة عامًا خمسة عش

ة رائدة في وفرق إدارية ممتازة لتزويدها برأس مال النمو واالستشارات االستراتيجية والخبرات التشغيمية  من أجل  مساعدتها عمى بناء شركات عالمي
وتدير استثمارًا.  63حيث أغمقت الشركة منذ تأسيسها أسواقها. تمتمك "جمف كابيتال" باعا طويل وسجل ناجحا في االستثمار في األسواق األسيوية 

تركز "جمف كابيتال" اهتمامها عمى  صناديق وأدوات استثمارية.  4موزعة عمى من األصول مميار دوالر أميركي  5.2من الشركة حاليًا أكثر 
لرعاية الصحية وخدمات األعمال والقطاع االستهلكي قطاعات قوية ومرنة تتطمع نحو المستقبل كمثل قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية وا

 ها. واالستدامة. وهدف الشركة هو تحقيق القيمة مع حوكمة عالمية المستوى وخبرة عميقة وأفضل الممارسات لتوفير أداء مستدام وممتاز لمساهمي
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 نبذة عن مجموعة "سي دبميو بي" 

من مجموعة "سي دبميو بي" هي شركة إقميمية رائدة في استشارات الخدمات القانونية والتي توفر مجموعة متكاممة  من خدمات الممكية الفكرية 
لشرق األوسط وشمال إفريقيا.  تشتهر "سي دبميو بي" بتقديمها خدمات حماية الممكية الفكرية التي في منطقة ا السبعة وشركاتها خلل مكاتبها 

 تشمل براءات االختراع  والعلمات التجارية  ومحاربة التزوير والتصاميم وأسماء النطاقات.
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